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 وحدة تكنولوجیا المعلومات

 

   
و قواعد البیانات العملیات األنشطة المتعلقة بحوسبة  بإدارة لعلوماكلیة ب تكنولوجیا المعلومات تقوم وحدة

من  الالزمة الدامة تلك االنشطة )المسئولة عنھا الجامعة( ر البنیة التحتیةتطو متابعة لمختلفة باالضافة الىا
من ادارة الكلیة  نظم تشغیل وبیئة عمل و أجھزة و ملحقاتھا وفق االنظمة والسیاسات التي یتم اقرارھا

 .والجامعة
  
  

   مھام الوحدة
 

إعداد خطط العمل السنویة للوحدة بما یضمن االستخدام األمثل لموارد تكنولوجیا المعلومات  .1
واالتصاالت المتاحة، وتحدید االحتیاجات من األنظمة واألجھزة وملحقاتھا والعمل على توفیرھا 

 .ةومتابعة تطویرھا حسب الحاج
 قسامأ ات وادار، وتقییم كفاءتھا، واالشراف على تحلیل احتیاجات التطبیقیة متابعة تشغیل األنظمة .2

 .المستخدمة لھذه األنظمة الكلیة
لتأمین قواعد البیانات المختلفة وأخذ النسخ االحتیاطیة لھا وضمان سالمتھا واالشراف على تنفیذھا ا .3

 .اوالتحقق من كفاءتھ
 ادارة الموقع االلكتروني للكلیة. متابعة واالشراف علىلا .4
وتطبیق األنظمة والتعلیمات بھذا  مركز الحساب العلمي بجامعة حلوانالتنسیق المستمر مع  .5

 .صالخصو
 لمختلف القطاعات بالكلیة. التطبیقیة األنظمةریب علي أعداد وتنفیذ برامج لنشر الوعي والتد .6

 

 

 

 

 

 

 



   الخطة السنویة للوحدة

  :التالیة غراضاألاختصاصھا, ومن المستھدف تحقیق داخل مجال  ةخدمیو تقنیة رسة نشاطاتراض معینة ومماغتھدف الوحدة إلى تحقیق أ

 التمویل  مسئولیة التنفیذ  أنشطة  المخرجات  األھداف
 ذاتي  جمیع أعضاء الوحدة  التنسیق مع مركز الحساب العلمي -1

  للسماح بتعدیل البیانات علي الموقع.

استالم البیانات الخاصة بالكلیة بمختلف  -2
  اقسامھا وقطاعاتھا.

التنسیق مع لجنة األعالم والنشر للتأكد  -3
  من مصداقیة البیانات المستلمة.

 شكلالعمل علي وضع البیانات في  -4
 اسب لوضعة علي الموقع االلكتروني.من

عن  موقع الكتروني ثري بالمعلومات
 قسامھا و قطاعاتھا.الكلیة بمختلف ا

الموقع  محتويأستكمال  -1
 األلكتروني.

 ذاتي   جمیع أعضاء الوحدة. -1
طالب المشاریع  بعض -2

 بالفرقة الرابعة بالكلیة.

أستالم قوائم األبحاث الخاصة بأعضاء  -1
من  یةئة التدریس لمختلف االقسام بالكلھی

  رؤساء األقسام.

  .اناتیوضع تصمیم قاعدة الب -2

  .اناتیأنشاء قاعدة الب -3

  أدخال البیانات. -4

  أختبار التطبیق. -5

 الصیانة الدوریة للتطبیق. -6

قاعدة بیانات تحتوي علي البحوث 
أعضاء ھیئة التدریس العلمیة الخاصة ب

 بالكلیة.

 قاعدة بیانات البحوث العلمیة. -2

 ذاتي   م.م مراد رأفت -1
بعض أعضاء الھیئة  -2

  المعاونة بالكلیة.
طالب المشاریع  بعض -3

  بالفرقة الرابعة بالكلیة.
  د. أحمد عبد الونیس -4
 د. أحمد عزت لبیب -4

من  بالطالب الخاصة اناتیالبأستالم  -1
  .شئون الطالب

  .اناتیوضع تصمیم قاعدة الب -2

  .اناتیأنشاء قاعدة الب -3

  أدخال البیانات. -4

  أختبار التطبیق. -5

 الصیانة الدوریة للتطبیق. -6

البیانات  علي قاعدة بیانات تحتوي
 س بالكلیة.الخاصة بطالب البكالوریو

  طالب البكالوریوس.بیانات قاعدة  -3



 التمویل  مسئولیة التنفیذ  أنشطة  المخرجات  األھداف
  أدارة الكلیة. -1  ذاتي

  أعضاء الوحدة. -2
  .)أجھزة - أثاث تأسیس المعمل ( -1

التواصل مع القطاع الھندسي بالجامعة  -2
  لتعدیل نقط مصادر التیار الكھربائي.

لتزید  السلكیة شبكة طلب شراء كروت -3
  االجھزة باالنترنت.

 Accessطلب شراء  -4 Point   لتزوید
  المعمل باألنترنت.

  أنشاء معمل الوحدة -4  معمل الوحدة

 


